
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลจ าปาหล่อฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือรวบรวมข้อมูล
จากทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์
อัตราก าลัง การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
           

  ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน 
เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการ
พัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาหล่อต่อไป 
      

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
1 ตุลาคม 2563 
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บทที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 
 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที ่ม ีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้ ทั ้งในระดับพื ้นที ่และระดับ
สากล เป็นสิ ่งที ่ม ีความจ าเป็นอย่างยิ ่งในปัจจุบ ัน  ซึ ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน โดยต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัย
ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 

๑. ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหาร
ความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ .ศ .๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 



- ๒ - 
 

๓.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง (ก.อบต.จังหวัด) 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2545 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด   ร่วมกับส่วนราชการอื่น หรือภาคเอกชนก็ได้และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น        
   เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ จึงได้จัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานด้านช่าง งานบริหารการศึกษา เป็นต้น 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษยสัมพันธ์ ในการท างาน การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
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(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ 
เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส 
และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพใน
ปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ส าหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณา
ถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส 
(Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ ดังนี้ 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมภีูมิล าเนาใกล้พ้ืนที่ อบต. จึงไม่ต้องการ 
    ย้ายที่ท างาน 
2. มีบุคลากรและผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
    ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว 
    ทันต่อเหตุการณ ์
3. มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับภารกิจ 
    หน้าที่ และงานทีป่ฏิบัติ 
4. เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้ง 
    ระบบ Internet ภายในส านักงาน  
5. บุคลากรมีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
6. การเดินทางสะดวก สามารถท างานเกินเวลาได้ 
7. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
8. บุคลากรมีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
9. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ 
    ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
10. ผู้บริหารมีความสนใจ และเห็นความส าคัญ 
      ในการพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนให้ 
      บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
11.บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ     

๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง  
    ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกัน 
    และกัน 
2. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    ที่เป็นรูปธรรม  
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ เช่น นิติกร   

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ 

 สาธารณะบางประเภทไม่เพียงพอ  
5. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบ 
    ตามกรอบอัตราก าลัง และปริมาณงานมีมากกว่า 
    จ านวนบุคลากร 
6. ส่วนมากมีเงินเดือน ค่าตอบแทนน้อย ไม่เพียงพอ 
    ต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน 
 



นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไป 
ตามระเบียบ แล้วรายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง 

ตามยุทธศาสตรไ์ด ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
    ปกครองท้องถิน่สนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
    ส่วนต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
3. การเข้าถึงระบบสานสนเทศ เช่น การค้นคว้า 
    ข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 
4. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ   
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
5. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต. 
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่าง 
    หน่วยงาน ด้วยการศึกษาดูงาน 
7. บุคลากรมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับประชาชน 
    

๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2. คู่มือ ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ส าหรับใช้อ้างอิงและ 
    ปฏิบัติงานมีไม่ครบถ้วน 
3. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 
    เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาในการอุทิศตนในการปฏิบัติ 
    หน้าที่ค่อนข้างจ ากัด 
4. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนา 
    โครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
5. งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ จ านวนประชากร 
    และภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
6. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
 

 
 
 

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
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การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ จะเป็นการ

พัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหา ทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
การย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง 
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



 
บทที่ ๒ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
 วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร 

 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด เพ่ือการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ  และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

 เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1.1 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ อันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการ
เพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
               1.2. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               2.1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
               2.2 ประชาชนต าบลจ าปาหล่อ ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
 

“ภายในปี ๒๕66 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ จะมีความก้าวหน้า มีความรู้
ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยดี เต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับ
ความพึงพอใจมากที่สุดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่” 
 

 
 
 



 
บทที่ ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา 

 ขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
  คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 

เห็นสมควรให้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  1) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสาย
งานที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอตัราก าลัง 3 ปี  

  2) ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร ดังนี้  

       (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
       (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
       (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
       (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
       (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่

ละต าแหน่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้  
 ๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เช่น 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

 ๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น 
ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสด ุของหน ่วยการบร ิหารราชการส ่วนท ้องถิ ่น  พ.ศ.  2535 และฉบ ับแก ้ไขเ พิ ่ม เต ิมถ ึงป ัจจ ุบ ัน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน เป็นต้น 
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๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง เช่น 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๓. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 

 
 4. หลักสูตรด้านการบริหาร เช่น 

๑. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๒. การพัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๓. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 

 

 5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
๑. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
๔. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

หมายเหตุ ๑.  หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                  สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

   เดียวกันได้ 
 

 ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๑.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒.  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๓.  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
๖.  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๗.  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๘.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(คน) 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ -  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วน
ต าบล 

-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ 
   ท างานของพนักงานส่วนต าบล 

บุคลากร
ใหม ่

การปฐมนิเทศงาน
โดยผู้บังคับบัญชา 

ต.ค.63 - ก.ย.66 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 

2 อบรมบุคลากร จัดโดยสถาบันบุคลากร
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ  ท่ี
เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
หรือหลักสูตอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานช่าง  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล   
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 - เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล 
 
 

- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ   
  หน้าท่ี,ระเบียบกฎหมายที่ 
  เปลี่ยนแปลง 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ 
   บริหารงานในอ านาจหน้าท่ี 
-  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ 
   ปฏิบัติงาน 

 
 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

การฝึกอบรม 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.66 ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(คน) 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

 - หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 หรือหลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการศึกษา  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรครผูู้ดูแลเด็ก  
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 - เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล 
 
 

- เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบตัิ
หน้าท่ี,ระเบยีบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
บริหารงานในอ านาจหน้าท่ี 
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

การฝึกอบรม 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.66 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 
 

3 หลักสตูรกฎหมาย ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัตริาชการของพนักงานสว่นต าบล
และพนักงานจ้าง 

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

-  เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ถูกต้อง 

34 การฝึกอบรม 
 

ต.ค.63 - ก.ย.66 ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 

4 โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม - เสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

50 การฝึกอบรม ต.ค.63 - ก.ย.66 ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 

5 โครงการอื่นๆ ท่ีสามารถก าหนดภายหลัง
ตามความจ าเป็นและสถานการณ ์

-  เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์และขีดความสมารถใน
การปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

- เพื่อเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้
ประสบการณ์และขีดความสมารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

30 การฝึกอบรม ต.ค.63 - ก.ย.66 ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนสู่การพัฒนาท้อหงถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
เข้าใจบทบาทและหน้าท่ียัง 
ไม่เพียงพอ 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อน าปรับปรุง
การด าเนินงานของ อบต.มาใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

50 การอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงาน 

ต.ค.63 - ก.ย.66 ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด 

- 10 - 



 
 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน/ 
สมาชิก อบต. /ผู้บริหาร 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน/ 
สมาชิก อบต. /ผู้บริหาร 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน/ 
สมาชิก อบต. /ผู้บริหาร 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ อบต.
จ าปาหล่อ 
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บทที ่๔ 

วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

 วิธีการพัฒนา 
 วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ เป็นหน่วยด าเนินการเอง 

หรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็น  และ
ความเหมาะสม ดังนี้  

     (1) การปฐมนิเทศ  
     (2) การฝึกอบรม  
     (3) การศึกษาหรือดูงาน  
     (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
     (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   1. การเตรียมการและการวางแผน  

            1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
        2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนควรได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

        3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
   2. การด าเนินการพัฒนา  

      1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
น าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น  

     2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ รายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
   2.1 การเตรียมการและการวางแผน  
    การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชน 
ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น  

        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                         ๑.๒ การฝึกอบรม 
                         ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
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                           ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา รวมถึงการประชุมประจ าเดือน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                         ๑.๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

 ๑.๖ การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑.๗ การให้การศึกษา 
 

  2.2. การด าเนนิการ/วิธีด าเนินการ  
   การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ 
แนวทาง ดังนี้ 
                      ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อด าเนินการเอง 
                      ๒) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
ผู้ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อจัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
                      ๓) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ เป็นผู้ด าเนินการ 
     
   2.3 การติดตามและประเมินผล  

  การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  

1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา 
โดยให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก และการใช้
แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการโดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เ พ่ือ ให้ ทราบถึ งความความส า เ ร็ จ  ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน    
    

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน
หลากหลายกลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน 
โดยมีส านักงานปลัด อบต. (งาน
บริหารงานบุคคล)             ท า
หน้าที่ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนา
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของ
บุคลากรใหด้ีขึ้นกว่าเดิม 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น ท าให้ผู้บังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อ
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานในอนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เด่น  หรือผู้สืบทอดต าแหน่งงาน ที่จะ
ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งงานระดับบริหาร
ต่อไป 

 
๒. การสอนงาน  
    
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน                   
ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน
โดยตรงจะท าหน้าที่สอนงานให้กับ
บุคลากร 

1. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน   
    ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้

บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้

พร้อมก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอน
ต้องทบทวนผลงาน ความสามารถที่มี
อยู่ และก าหนดเป้าหมายในการสอน
งาน  โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในต าแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้สอนจะต้อง
ค้นหาความสามารถท่ีโดดเด่น/ ที่ต้อง
ปรับปรุง และจัดล าดับความส าคัญของ
ความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือ
ต้องการเสริมและพัฒนา 
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เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
   ท างาน  
    

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนามฝึก
ปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้า
งานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่ประกบเพ่ืออธิบายและชี้แนะซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่
กับการสอนงาน 

ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ท่ีเพ่ิงเข้ามาท างาน 
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนต าแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ 
เพ่ือสอนให้บุคลากรทราบและเรียนรู้
เกี่ ยวกับคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติ งาน  
วิ ธี ก า รปฏิบั ติ ง าน  คู่ มื อกา รท า ง าน 
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การเพิ่มปริมาณงาน  
    
 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็น
งานที่มีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่
เ คยปฏิบั ติ ห รื ออาจจะ เป็ น งานที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่
ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการท างานให้กับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการ
บริหารจัดการที่เพ่ิมข้ึนจากการบริหารงาน
ที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ 
ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะการ
บริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและ
การพัฒนาทีมงาน (เหมาะส าหรับบุคลากร
ที่ท างานเดิมๆ ซ้ าๆ มาเป็นระยะเวลานาน) 

5. การมอบหมาย  
    โครงการ   
     

เน้นการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม่สามารถท าให้เสร็จ
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษ
ที่บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจาก
งานประจ าที่รับผิดชอบ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการ
ที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะในการท างาน 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องใน
งานนั้น บางองค์การน ามาใช้ในการเลื่อน
ระดับต าแหน่ ง งาน  การคัด เลื อกหา
บุคลากรดาวเด่น และการหาผู้สืบทอด
ทายาทต าแหน่งงาน 

6.  การหมุนเวียนงาน  
      
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานนั้น 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่
มัก ใช้ เป็น เครื่ องมือ ในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้
เกิดการท างานที่หลากหลายด้าน เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้
เรียนรู้ งานมากขึ้น  จึ ง เหมาะส าหรับ
บุคลากรที่ เ ตรียมความพร้อมในการ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง  
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เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

7. การให้ค าปรึกษา 
    แนะน า    
      

เน้นการให้ค าปรึ กษาแนะน า เมื่ อ
บุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท า
หน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนนั้นได้ 

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นกับ
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการท างาน และน ามาก าหนดแนวทาง
ในการแก้ ไขปัญหาร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา ซึ่ ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้องน าเสนอแนวทางใน
การแก้ ไ ขปัญหาที่ เ หมาะสม เ พ่ือ ให้
บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา            
ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ 
  และความรู้ต่างๆ 

8. การติดตาม/สังเกต  
       
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน
งานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
เวลามากนักในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรจะต้อง
ท าหน้าที่สังเกตติดตามพฤติกรรมของ
หัวหน้างาน 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะ
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่ เกิดขึ้นจริง 
รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบ 
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่ง
วันไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปีมักใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือการ
พัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่ วไปได้
เรียนรู้วิธีการท างานของผู้ อ่ืนเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการท างานของตนเองให้ดีขึ้น หรือ
ใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากร  

9.  การท ากิจกรรม  
         

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่
ต้ องมี ระยะเวลาหรื อขั้ นตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน 
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง
ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวัญ
ก าลังใจที่ดีในการท างาน ท าให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกสนุกสนานในระหว่างวันท างาน
อันส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑0.  การเรียนรู้ด้วย 
       ตนเอง  
        
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น              
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
หรือ ค้นคว้าข้อมูลผ่าน Internet หรือ
เรียนรู้จาก e-Learning หรือ สอบถาม
ผู้รู้ เป็นต้น 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ช่วง เวลาในการปฏิบัติ งานเท่านั้น
บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองผ่าน ช่องทางการเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
และมีศักยภาพในการท างานสูง  

๑1.  การเป็นวิทยากร 
       ภายใน  
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการถ่ายทอด รักการสอนและมี
ความรู้ในเรื่องท่ีจะสอน โดยมอบหมาย
ให้บุคคลเหล่านี้ เป็นวิทยากรภายใน
องค์การท าหน้ าที่ จั ดอบรมให้กั บ
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุ คลากร  ช่ วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
วิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายใน
องค์การ วิธีนี้เหมาะส าหรับบุคลากรที่มี
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ห รื อ ร อ บ รู้ ใ น ง า น            
ที่รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็น
อย่างมาก เช่น หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร 

๑2. การดูงานนอก 
      สถานที ่ 
       

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่ เป็นตัวอย่ าง  ใน เรื่ องที่
ต้องการดูงาน เ พ่ือให้บุคลากรเห็น
แนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จ อันน าไปสู่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ              
การได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ดีจาก
องค์การภายนอก มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป  

๑3. การประชุม/ สัมมนา  
      
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ที่หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สัมมนา
จึงมีบทบาทส าคัญมากในการกระตุ้น
จู งใจให้ผู้ เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
น าเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ              
จากผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์การ                
เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือ
ผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 



บทที่ ๕ 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564-2566 ดังนี้ 
      1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ฯลฯ (ส านักงานปลัด)  
  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ฯลฯ (กองคลัง)  
  3. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  
  4. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  
  5. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฯลฯ (กองช่าง)  

 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๖ 
การติดตามและประเมนิผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
จ าปาหล่อ  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
 3.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการกองช่าง            กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
 7.  หัวหน้าส านักงานปลัด    กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อทราบ
(รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง) 

 
 

 บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ 
สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดอ่างทอง ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน    
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
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รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
1 ความรู้ในด้านบัญชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน

ในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บัญชี  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็น 
ผู้ตรวจสอบ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ
เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นผู้ตรวจสอบ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
การตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับงานงบประมาณ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การเงิน  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในด้านการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRD ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานด้านHRDให้มีประสิทธิภาพ  

6 ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานด้าน HRIS 

7 ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานด้าน HRM ให้มีประสิทธิภาพ  

8 ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงาน IT   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ  

9 ความรู้ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  
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รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
10 ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมาย  รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็น
ต่าง ๆ  โดยอ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  

11 ความรู้ในด้านจัดซื้อจัดจ้าง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
งานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อให้มี
ประสิทธิภาพ  

12 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทางราชการ 

ความเข้าใจในระเบียบ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบ
ข้อซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อ่ืนเกี่ยวกับระเบียบ ค าสั่ง และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น  

13 การให้ค าปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้อ่ืน 
รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

14 การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพ่ือให้การตัดสินใจและการ
แก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

15 ความเป็นผู้น า  
 

ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดข้ึนของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่
สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้น าและพร้อมที่จะ
น าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม   

16 ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน (Coaching  
Development Skills) 

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน 
รวมทั้งสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่ก าหนดขึ้นโดยพิจารณา
จากความแตกต่างของผู้ถูกสอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้ง
พัฒนาความรู้และทักษะการท างานของตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

17 ทักษะในการน าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟังใน
ระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

18 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเป็นจะต้อง
น ามาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึ้น โดยการวางแผนเพ่ือจัดสรรและ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

19 ทักษะในการค านวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณข้อมูล รวมทั้ง
ความสามารถในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ   
ตลอดจนการน าข้อมูลที่ค านวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และหา
แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได ้
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ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
20 ความสามารถในการ 

ใช้คอมพิวเตอร์ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ และการสร้าง
รูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูล
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 

21 ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการควบคุม 
ดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้ 

22 การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหาข้อมูล 
รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและจัดเก็บ
ข้อมูล  ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ 

23 ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองานให้
เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้
ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานของตนและสายอ่ืน ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

24 การบริหารงานส านักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล เอกสาร และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน
ได้ 

25 การบริหารโครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ  
รวมทั้งการน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan)  
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

26 การวิเคราะห์ทางสถิติ ความสามารถในการก าหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ รวมทั้งสามารถน าสถิติท่ีเหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางสถิติ 

27 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 

การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพ่ือก่อให้เกิดสังคมภายใน
โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างดี 

28 ทักษะการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้าง 

การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และข้ันตอนการท างานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้ง
การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ 
ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงานจัดซื้อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

29 ทักษะการติดต่อ
ประสานงาน 

การติดต่อเพ่ือรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและให้ค าแนะน าแก่ผู้ อ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
30 ทักษะด้านเลขานุการ ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ  อ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

31 ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ 

32 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือเป้าหมายในการท างานร่วมกันและ
เพ่ือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ 

33 การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อ่ืนได้ในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป 

34 ความคิดสร้างสรรค์  
 

การน าเสนอความคิดริเริ่มเพ่ือสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  ซึ่งน าไปสู่การออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ
ขาย รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ 

35 ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์การ พร้อม
ทั้งความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานให้สอดคล้อง
และรองรับกับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ 

36 ความคิดเชิงวิเคราะห์  
 

ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่
เกิดข้ึน รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ 

37 การเรียนรู้และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้
และเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

38 จิตส านึกด้านบริการ การให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ
ให้บริการที่ดี 

39 ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ 

40 จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และความ
ปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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